COMUNICACIÓ ON-LINE:
ON
WEB I XARXES SOCIALS
Les noves tecnologies avancen de forma vertiginosa, ja és un fet que les xarxes socials i la
comunicació on line s'han mimetitzat amb la nostra vida quotidiana. Cada dia i de forma més
freqüent, utilitzem aquests mitjans com a eines d'informació i interaccions personals
personals, podríem
enumerar una infinitat d'avantatges que l'ús d'aquests elements poden aportar
aportar-nos, però de la
mateixa manera, cal tractar-los
los amb la màxima cautela, de forma responsable i organitzada.

WEB F.C.K.
Des de fa mesos es treballa en la total renovació de la web de la F.C.K., aportant nous
conceptes i eines a disposició dels seus usuaris. Obrint la porta a les Disciplines Associades
(Kung-fu, Tai-Chi, Goshin, Kobudo,
Kobudo Full Contact, Kenpo Karate i Tai-Jitsu), perquè cadascuna
d'elles pugui trobar la seva secció i punt d'informació per als seus practicants..

FACEBOOK
A mitjans del mes de maig, es va llançar el perfil oficial a Facebook de la FCK i DA
DA, el qual va ser
creat seguint uns paràmetres molt definits: La distribució i promoció d'informació de la FCK i
DA, no publicant comentaris,, opinions personals, etc ... Però si tenint molt en compte tots els
missatges "privats" enviats a aquest perfil, amb suggeriments, crítiques o consultes ... els
quals, ens han ajudat a reconduir i perfilar els nostres objectius.

Per tant, podríem definir que en aquests moments el nostre principal objectiu és:
"Obrir noves vies de comunicació
comunicació per informar, promocionar i potenciar totes les activitats
de la Federació i la de tots els seus Clubs Afiliats, amb el suport de la F.C.K
F
i D.A.
D.A."

F.C.K – Octubre 2011 Rev. 2

Pág. 1 – Neus Caparrós

FLUXE DE PUBLICACIONS - WEB
En el desenvolupament de la nova pàgina web s'han activat una sèrie d'apartats
d'apartats, per donar la
major cobertura a totes les necessitats:
necessitats
COMPETICIONS I RESULTATS
S'inclourà totes les Competicions i resultats oficials de la FCK i D.A., els Cts. o trofeus amb què
la Federació col·labori, i aquelles on participi com a pròpia federació.
ACTIVITATS
Apartat destinat per a totes les activitats i esdeveniments promocionats per la FCK i DA, i pels
clubs federats amb objectiu de desenvolupar,
desenvolupar divulgar, potenciar la seva activitat i disciplina.
NOTÍCIES I ARTICLES
Reflexa de l'actualitat i punt d'informació dinàmic per als nostres federats i simpatitzants
simpatitzants, així
com articles relacionats amb la FCK i les seves disciplines associades.

PROCEDIMENT: "PUBLICACIÓ D'INFORMACIÓ"
Tota la informació serà enviada via mail a aquestes dues direccions:



karate@fckarate.com
karateoficialcatalunya@gmail.com

1. Aquesta informació serà verificada pels administradors, podent desestimar la seva
publicació, si aquesta no segueix els patrons definits per la F.C.K. Tots els mails seran
contestats indicant APTE (i el lloc on es farà pública) o NO APTE (si escau s'explicaran
els motius, perquè el sol · licitat passi a ser catalogada com a APTE).

ATENCIÓ: Si no es rep cap contestació en els 5 dies següents, es prega reenviar el
correu revisant adreces o posar-se
posar se en contacte amb la FCK per verificar que s'ha
rebut correctament.

F.C.K – Octubre 2011 Rev. 2

Pág. 2 – Neus Caparrós

2. Tota la informació, articles,
articles notícies, activitats, ... s'han d'enviar com arxiu adjunt en
format Word, utilitzant el català. Es valorarà aquells mails rebuts que incloguin fotos,
pòsters, etc ... per reforçar la informació a publicar.
3. La informació de l'esdeveniment haurà de ser enviada mínim amb 7 dies d'antelació
a la data d'aquest. Tota la informació que es rebi fora d'aquests terminis o posterior
serà tractada com "Article",
Article", havent de ser redactat com a tal.
4. Únicament es tindran en compte, aquella informació (activitats, articles
articles, ...), que es
realitzin per clubs federats per a practicants federats. Descartant automàticament tota
aquella activitat de persona,
persona clubs o associacions alienes al a FCK i D.A.
5. Un cop acceptada la sol licitud de publicació, es valorarà el lloc més adequat a
publicar poden ser:

MAPA DE PROCESSOS

COMPETICIONS I
RESULTATS

NOTÍCIES I ARTICLES

APTE
Enviament
de Mail

Control
d´informació

Estudi
ubicació

ACTIVITATS

NO APTE

NOTA: Aquest procediment es troba en REV. 2, podent ser modificat, segons les desviacions
trobades per a la seva millora, depenent de l'evolució i el bon funcionament d'aquest.
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